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1. ด้านกายภาพ  
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 

23  กุมภาพันธ์ 2540 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 11  

ตอนพิเศษ 52  ง  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน เลขที่ 

148  หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสันติสุขไปทางทิศเหนือประมาณ 

4 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15 นาที  และห่างจากตัวเมอืงจังหวัดน่าน ประมาณ  32  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที  อาณาเขตติดต่อกับตำบลที่ใกล้เคียงดังนี้  

  ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลอวน อำเภอปัว และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

  ทิศใต้  มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลดูพ่งษ์  อำเภอสันติสุข  และตำบลเมืองจัง จังหวัดน่าน 

  ทิศตะวันออก  มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลพงษ์  อำเภอสันตสิุข  จังหวัดน่าน 

  ทิศตะวันตก  มีพืน้ที่ติดต่อกับตำบลบ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 

  พื้นที ่/ เนื้อที่ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100.03 ตารางกิโลเมตรหรือ 62,518  ไร ่

   

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ตำบลป่าแลวหลวง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ  และมีสภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะแกก่าร
ทำนา  ทำไร่ และยังมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



 
 

 ตำบลป่าแลวหลวง มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี  3   ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - 
เดือนเมษายน  ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 
 
 1.4 ลักษณะของดิน  
 ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง เป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ปัจจุบันทรัพยากรดินเสื่อม
โทรมอยางตอเนื่อง  เปนผลมาจากภัยธรรมชาติและการใชที่ดิน ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหเกิดปญหาการชะลาง
พังทลายของดินสูง มีปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ ปญหาดิน เปนกรด ฯลฯ โดยมีลักษณะการใช    ประโยชนจากทรัพยากร
ดินและสภาพปญหา ดังนี้ 
      1) ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม ไดแก การใชที่ดินไมสอดคลองกับสมรรถนะของที่ดินการใช ที่ดินผิด
ประเภทและการใชที่ดินไมถูกตองตามหลักการอนุรักษ  
      2)  ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเปนปญหาจากการสืบเนื่องจากการใชที่ดิน อยางไมถูกตองและ
ไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีความลาดชันสูงชะลางพังทลาย ทําให ดินเสื่อมโทรม  
      3)  ปญหาการใชที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ  
      4)  ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไดแก ปญหาการไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และปญหาการ กระจายการถือ
ครองที่ดิน พื้นที่ที่ใชประโยชนทางการเกษตรมีหลายพื้นที่ถูกถือครองโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกตอง ตามกฎหมาย จึงไมมี
แรงจูงใจในการบํารุงรักษาที่ดิน  
      5) ปญหามลพิษทางดิน ไดแก สารพิษตกคางจากการใชในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง ตำบลป่าแลวหลวง แบ่งเขตการปกครอง  เป็นจำนวน 10 หมู่บ้าน  โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ รายชื่อผู้นำชุมชน หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อ หมายเหตุ 
1 บ้านป่าแลว 1 นายประสิทธ์ิ  คำฟอง 086-0891053  
2 บ้านอภัยคีร ี 2 นายปัน  คำชมภ ู 087-1916848  
3 บ้านดอนอภัย 3 นางรันยู  ราทธะพงษ ื 080-4977127  
4 บ้านป่าอ้อย 4 นายเพชร  ไชยพงษ ์ 086-3687005  
5 บ้านสบยาง 5 น.ส.อำมาลา  พรมสะวะนา 088-4115620 กำนัน 
6 บ้านดอนไชย 6 นายกฤษณะ จินะตา 088-2828955  
7 บ้านน่านมั่นคง 7 นายสำราญ  หาญยุทธ 097-993-0538  
8 บ้านแก่งโสภา 8 นายจรูญ ปรู ี 065-1055025  
9 บ้านหลวงเจรญิราษฎร ์ 9 นายประดิษฐ์  พิชัย 099-381-8165  
10 บ้านพนาไพร 10 นายสุรินทร์  แสนอินต๊ะ 062-3098433  

       ที่มา : งานธุรการ อบต.ป่าแลวหลวง ณ เดือน พฤษภาคม  2565 

 2.2 การเลือกตั้ง  
 ในตำบลป่าแลวหลวงมีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18  ปี แยกเป็นเพศชาย จำนวน 1,800  คน   เพศหญิง  

จำนวน 1,872  คน  รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตำบลป่าแลวหลวงทั้งหมด  จำนวน  3,672  คน   



 
 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข  ณ  เดือน กันยายน  2564 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  มีจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 4,336  คนแยกเป็นชาย 2,144 คน 

หญิง  2,192 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ในอนาคต 

1 บ้านป่าแลว 642 638 635 628 625 623 

2 บ้านอภัยคีร ี 519 521 520 518 527 525 

3 บ้านดอนอภัย 688 679 679 675 664 665 

4 บ้านป่าอ้อย 652 662 659 669 661 664 

5 บ้านสบยาง 478 472 468 459 449 453 

6 บ้านดอนไชย 399 405 403 403 405 402 

7 บ้านน่านมั่นคง 354 349 349 351 357 364 

8 บ้านแก่งโสภา 99 104 105 104 104 104 

9 บ้านหลวงเจรญิราษฎร ์ 325 325 321 326 329 325 

10 บ้านพนาไพร 199 199 199 197 195 195 

รวม 4,358 4,354 4,338 4,330 4,311 4,320 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข  4 ตุลาคม 2564 

จำนวนครัวเรือน 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน/หลัง 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ในอนาคต 

1 บ้านป่าแลว 212 213 213 213 220 225 

2 บ้านอภัยคีร ี 162 163 164 164 172 175 

3 บ้านดอนอภัย 196 197 197 197 207 215 

4 บ้านป่าอ้อย 258 260 261 261 269 275 

5 บ้านสบยาง 156 157 157 157 160 165 

6 บ้านดอนไชย 123 124 124 124 131 135 

7 บ้านน่านมั่นคง 118 119 119 119 129 235 



 
 

8 บ้านแก่งโสภา 42 42 42 42 42 45 

9 บ้านหลวงเจรญิราษฎร ์ 122 123 123 123 133 135 

10 บ้านพนาไพร 66 66 66 66 69 75 

รวม 1,455 1,464 1,466 1,466 1,532 1,548 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข  4 ตุลาคม 2564 
  

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
  จำนวนประชากรตำบลป่าแลวหลวงแยกตามช่วงอาย ุ(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ป ี 18 14 31 

อายุ 1 ปี 22 20 27 

อายุ 2 ปี 16 22 32 

อายุ 3 ปี 16 13 34 

อายุ 4 ปี 6 15 29 

อายุ 5 ปี 27 16 38 

อายุ 6 ปี 19 17 34 

อายุ 7 ปี 22 15 37 

อายุ 8 ปี 19 20 39 

อายุ 9 ปี 12 23 28 

อายุ 10 ปี 17 18 39 

อายุ 11 ปี 15 24 35 

อายุ 12 ปี 16 18 33 

อายุ 13 ปี 21 17 45 

อายุ 14 ปี 19 12 40 

อายุ 15 ปี 25 21 40 

อายุ 16 ปี 24 22 37 

อายุ 17 ปี 24 18 46 

อายุ 18 ปี 25 21 49 

อายุ 19 ปี 24 19 42 

อายุ 20 ปี 25 25 46 

อายุ 21 ปี 24 31 44 

อายุ 22 ปี 14 33 42 



 
 

อายุ 23 ปี 27 32 56 

อายุ 24 ปี 22 37 56 

อายุ 25 ปี 40 38 71 

อายุ 26 ปี 31 34 71 

อายุ 27 ปี 27 28 65 

อายุ 28 ปี 32 38 66 

อายุ 29 ปี 29 30 57 

อายุ 30 ปี 35 22 71 

อายุ 31 ปี 24 25 53 

อายุ 32 ปี 24 20 49 

อายุ 33 ปี 19 21 40 

อายุ 34 ปี 24 21 45 

อายุ 35 ปี 31 22 53 

อายุ 36 ปี 24 23 47 

อายุ 37 ปี 30 29 59 

อายุ 38 ปี 21 23 44 

อายุ 39 ปี 29 31 60 

อายุ 40 ปี 28 42 70 

อายุ 41 ปี 25 27 52 

อายุ 42 ปี 36 35 71 

อายุ 43 ปี 22 32 54 

อายุ 44 ปี 40 36 76 

อายุ 45 ปี 35 45 80 

อายุ 46 ปี 31 38 69 

อายุ 47 ปี 36 30 66 

อายุ 48 ปี 27 33 60 

อายุ 49 ปี 38 30 68 

อายุ 50 ปี 46 38 84 

อายุ 51 ปี 40 53 93 

อายุ 52 ปี 48 54 102 

อายุ 53 ปี 49 39 88 

อายุ 54 ปี 34 45 79 



 
 

อายุ 55 ปี 33 45 78 

อายุ 56 ปี 47 51 98 

อายุ 57 ปี 41 41 82 

อายุ 58 ปี 39 44 83 

อายุ 59 ปี 37 32 69 

อายุ 60 ปี 45 43 88 

อายุ 61 ปี 29 34 63 

อายุ 62 ปี 28 34 62 

อายุ 63 ปี 37 37 74 

อายุ 64 ปี 37 36 73 

อายุ 65 ปี 33 30 63 

อายุ 66 ปี 37 24 61 

อายุ 67 ปี 31 26 57 

อายุ 68 ปี 17 23 40 

อายุ 69 ปี 17 19 36 

อายุ 70 ปี 24 24 48 

อายุ 71 ปี 20 17 37 

อายุ 72 ปี 15 12 27 

อายุ 73 ปี 12 9 21 

อายุ 74 ปี 14 10 24 

อายุ 75 ปี 11 9 20 

อายุ 76 ปี 6 13 19 

อายุ 77 ปี 8 12 20 

อายุ 78 ปี 20 10 30 

อายุ 79 ปี 2 12 14 

อายุ 80 ปี 7 8 15 

อายุ 81 ปี 10 5 15 

อายุ 82 ปี 5 5 10 

อายุ 83 ปี 5 7 12 

อายุ 84 ปี 5 4 9 

อายุ 85 ปี 1 4 5 

อายุ 86 ปี 3 4 7 



 
 

อายุ 87 ปี 3 4 7 

อายุ 88 ปี 2 2 4 

อายุ 89 ปี 2 2 4 

อายุ 90 ปี 2 1 3 

อายุ 91 ปี 1 2 3 

อายุ 92 ปี 1 1 2 

อายุ 93 ปี 1 2 3 

อายุ 94 ปี 0 1 1 

อายุ 95 ปี 0 1 1 

อายุ 96 ปี 0 0 0 

อายุ 97 ปี 0 0 0 

อายุ 98 ปี 0 0 0 

อายุ 99 ปี 0 0 0 

อายุ 100 ปี 1 1 2 

มากกว่า 100 ปี 1 3 4 

รวม 2,144 2,192 4,336 
    

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข  ณวันที ่ 3  พฤษภาคม  2564 

4. สภาพทางสังคม  
  4.1 การศึกษา   ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับตามที่รัฐบาลกำหนด และมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง ดังนี้  
       1) ระดับอนุบาล   มีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3   แห่ง   ได้แก ่

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง   สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่แลว   สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง 

   - สถานรับเลี้ยงเด็กรุ่งอรุณ สังกัด เอกชน 

      2) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 1 แห่ง 

ได้แก ่ โรงเรียนบ้านสบยาง   

     3) ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส (ป.1– ม.3) สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาน่าน เขต 1  

จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงเรียนปา่แลวหลวงวทิยา 
ที่มา : กองการศึกษาฯ อบต.ป่าแลวหลวง ณ เดือน พฤษภาคม 2564  
  

  4.2 สาธารณสุข 
    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลป่าแลวหลวง     1  แห่ง  
       2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     10  แห่ง 



 
 

     3. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าแลวหลวง      1   กองทุน 
         4. อาสาสมัครสาธารณสุข     105   คน   
  4.3 อาชญากรรม 
  ในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวงไม่มีปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด  ตำบลป่าแลวหลวงยังมีหน่วยงานและบุคลากรที่

ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  จำนวน   1  ศูนย์ 

  อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน 100  คน 

 ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)  จำนวน  10  คน 

 ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)          จำนวน       100  คน 

  4.4 ยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติด เป็นพื้นที่มีความเสียงเป็นทางผ่านของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวงได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู ้นำท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับอบรมประชาชน ตามโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพ

ติดในตำบลป่าแลวหลวง 

 

 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสงเคราะห์   เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุ    จำนวน  970  ราย 
-  อายุ 60 – 69 ปี   อัตราเดือนละ    600  บาท  จำนวน  627 ราย 
-  อายุ 70 – 79 ปี   อัตราเดือนละ    700  บาท  จำนวน  238 ราย 
-  อายุ 80 – 89 ปี   อัตราเดือนละ    800  บาท  จำนวน  86 ราย 
-  อายุ 90 ปี  ขึ้นไป   อัตราเดือนละ  1,000  บาท  จำนวน  19 ราย 

2) คนพิการ จำนวน  186  รายๆ  ละ  800  บาท  ต่อเดือน      
  3) ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน    11  รายๆ  ละ  500  บาท  ต่อเดือน      
ที่มา : งานพัฒนาชุมชน อบต. ป่าแลวหลวง ณ เดือน เมษายน 2564 

 
 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

รถยนต์ส่วนบุคคล  จากจังหวัดน่าน  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1169  มาจนถึงสี่แยก 



 
 

ด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบา้นห้วยปา)  เลี้ยวซา้ยมายังตำบลป่าแลวหลวง  รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบล

ป่าแลวหลวง  ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร   

รถโดยสารประจำทาง  จากจังหวัดน่านโดยชมรมรถโดยสารอำเภอสันติสุข  ใช้ทางหลวง 

จังหวัดหมายเลข  1169  มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางรถโดยสารน่าน-สันติสุข สายที่ 1169 โดยชมรมรถโดยสารประจำทางสายน่าน-สันติสุข 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที /อัตราค่าโดยสารจำนวน 50 บาท/คน 
เที่ยวที่ เวลาออกจาก อ. เมืองน่าน  เที่ยวที่ เวลาออกจาก อ.สันติสุข 

1 07.00 น. 1 05.00 น. 
2 09.00 น. 2 06.30 น. 
3 11.00 น. 3 08.00 น. 
4 12.30 น. 4 09.00 น. 
5 15.00 น. 5 12.00 น. 
6 16.30 น. 6 14.30 น. 
7 18.00 น. 7 16.30 น. 

ติดต่อ/สอบถาม/ร้องเรียนปัญหาการเดินรถฯ ประธานชมรม (นายมานะ  พิพัฒน์ชยากร 081-0282552,054-767041) 
 
     5.2 การไฟฟ้า  
   ครัวเรือนในตำบลป่าแลวหลวง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
     5.3 การประปา 
   ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน  8  แห่ง 

    1. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดเล็ก หมู่บ้านปา่แลว หมู่ที่ 1  

   2. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดเล็ก หมู่บ้านปา่อ้อย หมู่ที่ 4 

   3. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดเล็ก หมู่บ้านนา่นมัน่คง หมู่ที่ 7 

   4. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดเล็ก หมู่บ้านนา่นมัน่คง หมู่ที่ 8 (ประปาบ่อบาดาล) 

   5. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดเล็ก หมู่บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 

   6. ระบบประปาแบบผวิดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 

7. ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นดอนอภัย หมูท่ี่ 3 

8. ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นป่าอ้อย หมู่ที่ 4 

9. ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นสบยาง  หมู่ที ่5 

10. ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นดอนไชย หมู่ที่ 6 

11.  ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นแก่งโสภา หมูท่ี่ 8 

12. ระบบประปาแบบผิวดนิขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บา้นพนาไพร หมู่ที่ 10 



 
 

 5.4 โทรศัพท์  
       ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ตั้งอยู่บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแลวหลวง   

        ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ดู่พงษ์  ตั้งอยู่ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ห่างจากตำบลป่าแลวหลวง ไปทางทิศใตป้ระมาณ 3 กิโลเมตร 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

       ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว   

ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง  

 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลป่าแลวหลวง 

 
 

หมู่
ที่ 

ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย เงาะ ไผ่ มะม่วงหิมพานต์ อโวกาโด โกโก้ 
ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี (ไร่) ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี (ไร่) ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี (ไร่) ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 

เนื้อ
ท่ี 

(ไร่) 

ครัว 
เรือน 

เนื้อท่ี 
(ไร่) 

1 77 313.47 36 331.93 54 795.83 2 6.25 1 4.00 40 290.00 8 60.50 0 0 3 3.00 
2 80 408.03 31 263.88 63 634.49 1 4.00 1 0.50 6 25.46 4 58.03 0 0 1 8.00 
3 85 429.89 41 454.64 82 1145.64 5 13.75 0 0 3 6.77 10 84.79 2 2 0 0 
4 61 164.14 47 683.64 67 1356.54 10 25.75 2 3.00 15 80.00 2 19.00 3 8 2 7.00 
5 71 530.73 41 381.23 40 503.09 5 10.83 7 20.24 25 156.38 10 63.08 1 0.50 3 31.00 
6 75 297.49 64 839.70 22 103.69 3 1000 7 26.00 25 176.63 11 80.81 2 7.00 2 27.00 
7 31 140.81 44 464.92 38 746.46 6 13.25 3 20.17 11 70.00 8 67.00 2 3.00 1 18.00 
8 5 33 23 380.25 1 17.00 9 80.00 0 0 0 0 3 7.00 2 3.00 1 3.00 
9 49 251.14 20 142.76 25 296.81 1 6.00 3 9.52 15 104.24 3 23.50 2 3.00 8 2.00 

10 32 130.99 12 90.52 9 67.35 1 3.00 1 0.25 15 144.68 3 31.00 2 3.50 0 0 
รวม 550 2,519.69 535 4,033.45 395 5,6666.88 43 172.83 28 83.67 23 1054.15 60 494.70 14 23 16 73.10 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 

  6.2 การประมง  
   ประชาชนตำบลป่าแลวหลวง ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยชนิดสัตว์น้ำทีเ่ลี้ยงเป็นหลักประกอบด้วย  ปลา

นิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ฯลฯ   สำหรับเป็นอาหาร และจำหน่ายเป็นบางครั้ง  

  6.3 การปศุสัตว์  
    เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง ได้ทำการเลี้ยงสัตว์  เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ ฯลฯ   
  6.4 การบริการ  

ลำดับ ส่วนราชการ/กลุ่ม องค์กร หัวหน้าหน่วยงาน ที่ต้ัง เบอร์โทรศัพท์ 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ป่าแลวหลวง 
นายสุระทิตย์  เสนนันตา บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 054-767046 



 
 

2 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา นางสินีนาฏ  ทองบ้านทุ่ม บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 054-767390 

3 โรงเรียนบ้านสบยาง นางกมลทิพย์ เพชรสุภา บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 054-767335 
    

   6.5 การท่องเที่ยว   
    ตำบลป่าแลวหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวลหลวง 
  6.6 อุตสาหกรรม  
   มีอุตสกรรมขนาดเล็ก  อุตสาหกรรมไม้แปรรูป 1 แห่ง บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง 
  6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
   ตำบลป่าแลวหลวงมีการรวมกลุ่มกัน  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในด้านสังคม  สวัสดิการ  การเงิน  

การประกอบอาชีพและด้านอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  ดังนี้ 

1. กองทุนหมู่บ้าน   จำนวน  10  กองทุน    
2. กลุ่มออมทรัพย์   จำนวน  10  กลุ่ม    
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน  10  หมู่บ้าน  
4. กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)  จำนวน  10  หมู่บ้าน  
5. ชมรม อปพร. (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน  10  ชมรม  
6. ชมรม ชรบ. (ระดับหมู่บ้าน)    จำนวน  10  ชมรม  
7. กลุ่มแม่บ้าน/กองทุนพัฒนาสตรี จำนวน  10  กองทุน    
8. กลุ่มฌาปนกิจศพ   จำนวน  10  กลุ่ม  
9 หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  จำนวน  10   
10 กลุ่มเยาวชน   จำนวน  9  กลุ่ม  
11 กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำนวน   6 กองทุน    

ที่มา  :  ข้อมูลการจัดทำแผนชมุชนของแต่ละหมู่บา้น   

 

  6.8 แรงงาน  
    ประชาชนในตำบลป่าแลวหลวงส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม
ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว   ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
 ตำบลป่าแลวหลวง ประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาพทุธ ซึ่งมจีำนวนถึง 99.81 ของจำนวนประชากรตำบล

ป่าแลวหลวง มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยวดั  สำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏบิัติธรรม  เพื่อใช้ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา จำนวน  8  แห่ง 

 1. วัดป่าแลว  ตั้งอยู่ทีบ่้านปา่แลว  ศาสนิกชนมาจากบ้านปา่แลว และบ้านหลวงเจริญราษฎร์  

  2. วัดอภัยคีรี  ตั้งอยู่ที่บ้านอภัยคีรี  ศาสนิกชนมาจากบ้านอภัยคีรี  และบ้านดอนอภัย  

  3. วัดป่าอ้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านปา่อ้อย  ศาสนิกชนมาจากบา้นป่าอ้อย   

https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=755412&Area_CODE=5501&School_ID=1055250345


 
 

 4. วัดสบยาง  ตั้งอยู่ที่บา้นสบยาง  ศาสนิกชนมาจากบา้นสบยาง  และบา้นพนาไพร  

  5. วัดดอนไชย ตั้งอยู่ทีบ่้านดอนไชย  ศาสนิกชนมาจากบา้นดอนไชย  

 6. วัดน่านมัน่คง ตั้งอยู่ทีบ่้านนา่นมั่นคง   ศาสนิกชนมาจากบา้นน่านมั่นคง   

         7. ที่พักสงฆ์บ้านแก่งโสภา ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งโสภา   ศาสนิกชนมาจากบา้นแก่งโสภา  

  8. สถานปฏิบตัิธรรมวังเหิบหลวง ตั้งอยู่ที่บา้นป่าแลว ศาสนิกชนมาจากตำบลปา่แลวหลวง และมาจากที่อ่ืนๆ 

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  
 

  7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
  - งานเทศมหาชาติ (ฟังธรรมยี่เป็ง)  จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นการอ่านธรรม  ฟังเทศน์ฟัง
ธรรมแบบโบราณ 
   - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคมของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตร 
  - ประเพณีขบวนแห่ครัวตานล้านนา  วันที่ 31 ธันวาคม  ถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการร่วมงาน
แห่ครัวตานล้านนา  กับคณะศรัทธาวัดต่าง ๆ ในอำเภอสันติสุข ที่มีการก่อสร้างศาสนสถานเสร็จใหม่ 
  - งานผ้าป่าสามัคคีหมู่บ้าน  จะจัดงานผ้าป่าสามัคคีตลอดทั้งปี  ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  และมักจะมีงานรำวงย้อนยุคร่วมด้วย 
  - งานวันมาฆบูชา จัดใช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี  ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดในภาคเช้า  ภาค
ค่ำมีกิจกรรมการเวียนเทียน  
                    - งานประเพณีห้าเป็ง  จัดใช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี  ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดในภาคเช้า 
สรงน้ำพระธาตุ ภาคค่ำมีกิจกรรมสวดมนต์  
  - งานประเพณีสงกรานต์ จัดใช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  มีการทำบุญตักบาตร การทำพิธี          ส่ง
เคราะห์หมู่บ้าน การถวายเจดีย์ทราย  สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระและขอพรจากพระสงฆ์ที่ประจำวัด พระธาตุ
ป่าแดด จัดงานดำหัวผู้สูงอายุ การจุดบั้งไฟเพื่อระลึกถึงพระคุณของพญาแถน  การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การจัดงานรำ
วงย้อนยุค 
  - งานวันวิสาขบูชาหรืองานวันแปดเป็ง จัดใช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ วัดพระธาตุป่าแดด    ซึ่ง
เป็นวัดพระธาตุประจำอำเภอสันติสขุ  ภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร ภาคค่ำมีกิจกรรมการเวียนเทียน ประกวดพลุดอกไมไ้ฟ 
งานสมโภชพระธาตุ งานรำวงย้อนยุค ปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์ ตามความเชื่อ 

- งานวันอาสาฬบูชา จัดใช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดในภาคเช้า   
ภาคค่ำมีกิจกรรมการเวียนเทียน 
  - งานวันเข้าพรรษา จัดใช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  มีพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ร่วมขบวนแห่
เทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าจำพรรษา  และทุกวันพระจะมีการทำบุญตักบาตรในภาคเช้า         ภาคบ่าย-
ภาคค่ำ  จะมีการฟังเทศน์  ฟังธรรม  ตลอดระยะเวลาสามเดือนในระหว่างพรรษาด้วย   
  - งานวันออกพรรษา จัดใช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี  ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะที่วัดและฟังเทศน์ 
ฟังธรรม  
  -  งานทานสลากภัตรหรือตานก๋วยสลาก  จัดในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี  (หลังจาก
เทศกาลออกพรรษา) มีการจัดทำสลากภัตรหรือก๋วยสลาก  ไปทำบุญ  ณ  คณะศรัทธาวัดต่าง  ๆ ในตำบลป่าแลวหลวง  
(หมุนเวียนกันภายในตำบลปีละ  1  วัด)   



 
 

  -  งานทอดกฐินสามัคคี  จัดใช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี  (หลังจากเทศกาลออกพรรษา  มี
การตั้งองค์กฐินก่อน  1  วัน  ภาคกลางคืนมีงานมหรสพสมโภชองค์กฐินมีงานรำวงย้อนยุคร่วมด้วย    และวันทอดกฐินช่วง
เช้าหรือบ่าย  จะมีการแห่องค์กฐินรอบหมู่บ้าน/รอบพระอุโบสถ  และถวายทาน  ช่วงภาคกลางคืนก็มีงานมหรสพสมโภช
เช่นเดิม    
  - งานวันลอยกระทง  จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  จะมีการลอยกระทงจุดโคมลอยและ   ลอย
กระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา   มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่  ประกวดกระทงเล็ก  ประกวดร้องเพลง ประกวดหาง
เครื่อง  ฯลฯ  ซึ่งเป็นการจัดงานประจำปีระดับอำเภอทุก ๆ ปี  
  - งานเลี้ยงผีบ้าน ผีสวน ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกคนในครอบครัวและช่วยปกปักรักษาผลผลิตในไร่นา
สวนให้ได้ผลผลิตที่ดี ไม่มีความเสียหาย 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  
        1)  ภาษาพูด ประชาชนส่วนใหญ่จะพูดภาษา พื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยลื้อ 
       2)  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ประชาชนตำบลป่าแลวหลวง  มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของไปตามยุคสมัย   โดยมีการแต่งกายแบบสังคมชนบทโดยทั่วไป  แต่ก็ยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้า
พื้นเมือง  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น ในงานประเพณีสงกรานต์ ตานสลากภัตร ขบวนแห่ครัวตานล้านนา วัน
เข้าพรรษา-ออกพรรษา  ฯลฯ  หรือแต่งกายไปร่วมงานมงคลของเพื่อนบ้าน  เช่น  งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานบรรพชา
หรืออุปสมบท  ฯลฯ    
     3)  การกิน  ประชาชนตำบลป่าแลวหลวง  มีการอยู่การกินทั้งรูปแบบสังคมชนบทและสังคมเมือง
บางส่วน  เนื่องจากความหลากหลายทางด้านอาชีพการงานและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในแต่ละครัวเรือน ใน
บางส่วนประชาชนมีการเก็บพืชผักตามเรือกสวนไร่นาหรือการปลูกพืชผักเอง  มีการเลี้ยงสัตว์  มีการหาของป่ามาบริโภคใน
ครัวเรือนหรือจำหน่ายตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ เห็ด พืชผักต่าง ๆ  และในบางส่วนก็มีการซื้อหาตามท้องตลาด   

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ผ้าทอพื้นบ้านอภัยคีรี บ้านดอนอภัย 
      ภาชนะจักสาน 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
    8.1 น้ำ 
    ตำบลป่าแลวหลวง มีแม่น้ำมวบ และแม่น้ำยางไหลผ่าน  
                      มีลำห้วยต่างๆ ได้แก่ ลำหัวยขลัว ลำห้วยลี่ ลำห้วยยาง ลำห้วยข้าวหลาม ลำหัวอิ่นคำ ลำห้วยลากปนื 
และห้วยโปง่ ลำห้วยเห้ีย ลำห้วยดินแดง       
    อ่างเก็บน้ำ จำนวน  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อ่างเก็บนำ้ห้วยลาก
ปืน อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม อ่างเก็บบน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ  อ่างเก็บบนาห้วยดนิแดง 
  8.2  ป่าไม้  
   ตำบลป่าแลวหลวง มีพื้นที่ดินทำกินบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่าน
ตะวันออกตอนใต้ ประชาชนได้มีการดูแลและรักษาป่าชุมชนร่วมกันไว้ จำนวน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่  ป่าชุมชนบ้านป่าแลว 
ปา่ชุมชนบ้านอภัยคีรี   ป่าชุมชนบ้านดอนอภัย ป่าชุมชนบ้านป่าอ้อย  ป่าชุมชนบ้านสบยาง  ป่าชุมชนบ้านดอนไชย ป่า
ชุมชนบ้านน่านมั่นคง   ป่าชุมชนบ้านแก่งโสภา ป่าชุมชนบ้านหลวงเจริญราษฎร์ และ ป่าชุมชนบ้านพนาไพร   



 
 

  8.3  ภูเขา  
  พื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา มีความสูงประมาณ 600-1200 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเล มีความลาดชันเกินกว่า 30 องศา   
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ของตำบลป่าแลวหลวง  ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู ่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  

ป่าไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ แต่มีปัญหาคือเรื่องของแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและน้ำสำหรับภาคการเกษตรไม่

เพียงพอตลอดทั้งปี    

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  เป็น

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน   
หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซ่ึงมี ผู้ให้คำกัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้   

สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่
นำมาใช้ในการแก้ปัญหา   เป็นสติปัญญา   เป็นองค์ความรู้ทั ้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้างทั้งลึกที่ชาวบ้าน
สามารถคิดเอง  ทำเองโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิต   ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 

กรมวิชาการ (2538)   ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า  คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณใ์น
ชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา  สังเกต  วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้   ที่ประกอบ
กันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง   ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา
ต่างๆ   อาจกล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้   การ
แก้ปัญหาการจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา  

 รัตนะ บัวสนธ์  (2535)  กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง
ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา  คติจารีต  ประเพณี  ที่
ได้รับการถ่ายทอด  สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย  
ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 

ฉลาดชาย  สมิตานนท์  (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาครำไพ. 2537)  ให้ความหมายว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                
คือ   สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ทำหน้าที่
ชี้นำว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นทำอย่างไรซึ่งในที่สุด  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจ
ถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า  เป็นองค์
ความรู้ ความสามารถ  และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร  
เรียนรู้  ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย 
  ประเวศ วะสี (2536)  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจน
จากชีวิต และสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ  เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมาจากข้างนอก  ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  มีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน  มีความเป็นบูรณ
การสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง  อีกทั้งยังเน้น
ความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม  เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์  จึงมี
ความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว   อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น   หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมา
ตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น   ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง  จนได้แนวทางที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพสังคม  เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป  ถือ
เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น   แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน  ดังนั้น  จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง   ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ในหลายวิชา   ดังที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2541)   ได้จำแนกไว้รวม  10  สาขา  คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม   หมายถึง   ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ  และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี   โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม   ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้   เช่น   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน   การแก้ปัญญาการเกษตร เป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)   หมายถึง  การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต   เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด   เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ตลอด
ทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม   เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่ม
โรงสี  กลุ่มหัตถกรรม  เป็นต้น 

3. สาขาการแพทย์ไทย  หมายถึง   ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน 
ชุมชน   โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

  4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถเก่ียวกับการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทั้งอนุรักษ์   การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและ 
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน   ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน 
ชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ  หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   สังคม   และวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป์  คีตศิลป์ เป็นต้น 

8. สาขาจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ  ทั้งของ
องค์กรชุมชน  องค์กรทางสังคมอื่นๆ  ในสังคมไทย  เช่น  การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชน เป็นต้น  กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้  นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ  
เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มี
ประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทาง
ศาสนาเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม   เช่น  การถ่ายทอดหลักศาสนา  การบวชป่า  การประยุกต์  ประเพณี  บุญประทายข้าว  เป็นต้น 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลด้านศาสนา 
 การนับถือศาสนา  
 ตำบลป่าแลวหลวง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ ่งมีจำนวนถึง 99.81 ของจำนวน
ประชากรตำบลป่าแลวหลวง มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด  สำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม  เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน  ๘  แห่ง ได้แก่ 
 1. วัดป่าแลว  ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแลว  ศาสนิกชนมาจากบ้านป่าแลว และบ้านหลวงเจริญราษฎร์  
  2. วัดอภัยคีรี  ตั้งอยู่ที่บ้านอภัยคีรี  ศาสนิกชนมาจากบ้านอภัยคีรี  และบ้านดอนอภัย  
  3. วัดป่าอ้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านป่าอ้อย  ศาสนิกชนมาจากบ้านป่าอ้อย   
 4. วัดสบยาง  ตั้งอยู่ที่บ้านสบยาง  ศาสนิกชนมาจากบ้านสบยาง  และบ้านพนาไพร  
  5. วัดดอนไชย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนไชย  ศาสนิกชนมาจากบ้านดอนไชย  
 6. วัดน่านมั่นคง ตั้งอยู่ที่บ้านน่านมั่นคง   ศาสนิกชนมาจากบ้านน่านมั่นคง   
         7. ที่พักสงฆ์บ้านแก่งโสภา ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งโสภา   ศาสนิกชนมาจากบ้านแก่งโสภา  
  8. สถานปฏิบัติธรรมวังเหิบหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแลว ศาสนิกชนมาจากตำบลป่าแลวหลวง และมา
จากที่อ่ืนๆ 
 

ศาสนสถาน 
ตำบลป่าแลวหลวง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด  สำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติ

ธรรม  เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน  ๘  แหง่ ได้แก่ 
 

๑. วัดป่าแลวหลวง   
 

 
• ทีต้ั่ง : ต้ังอยู่ที่บ้านป่าแลว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา 

• นิกาย : มหานิกาย 

• ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒๓๗๖ 



• ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2462 
• พุทธศาสนิกชนมาจาก บ้านป่าแลว  หมู่ที่ ๑  และบ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ตำบล

ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
๒. วัดอภัยคีรี  

 
 

• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่เลขท่ี 57  บ้านอภัยคีรี  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา 

• นิกาย : มหานิกาย 

• ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒429 
• ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2532 
• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านอภัยคีรี  หมู่ที่ ๒ และบ้านดอนอภัย หมู่ที่ ๓ 

 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
๓. วัดป่าอ้อย   



 
• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่ บ้านป่าอ้อย  หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา 

• นิกาย : มหานิกาย 

• ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒414 
• ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2509 
• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านป่าอ้อย  หมู่ที่ 4  ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข 

จังหวัดน่าน 
๔. วัดสบยางหลวง 

 
• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่ บ้านสบยาง  หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา 

• นิกาย : มหานิกาย 



• ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒405 
• ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2555 
• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านสบยาง  หมู่ที่ 4  และ บ้านพนาไพร หมู่ที่ ๑๐  

ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
 

๕. วัดดอนไชย  

 
• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่ บ้านดอนไชย  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา 

• นิกาย : มหานิกาย 

• ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒452 
• ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2558 
• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านดอนไชย  หมู่ที่ 6  ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข 

จังหวัดน่าน 
 

๖. วัดน่านม่ันคง  



 
• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่ บ้านน่านมั่นคง  หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : สำนักสงฆ์ 

• นิกาย : มหานิกาย 

• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านน่านมั่นคง  หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน 

•  
๗. ที่พักสงฆ์บ้านแก่งโสภา  

• ทีต้ั่ง : ตั้งอยู่ บ้านแก่งโสภา  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข   
จังหวัดน่าน  

• ประเภทวัด : ที่พักสงฆ์ 

• พุทธศาสนิกชนมาจาก มาจากบ้านแก่งโสภา  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน 

 
 
 
 

๘. สถานปฏิบัติธรรมวังเหิบหลวง  



 
ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแลว  หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน 
ศาสนิกชนมาจากตำบลป่าแลวหลวง และมาจากที่อ่ืนๆ 



วันสำคัญทางศาสนา 
วัน/เดือน วันสำคัญ/ประเพณีสำคัญ และความสำคัญ กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม 

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
-เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ตามสุริยคติแบบตะวันตก 

* จัดพิธีทำบุญตักบาตร 
* อาราธนาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 
* ผู้นำท้องถิ่นกล่าวอวยพร 

* กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น รำวงย้อนยุค 
ดนตรีพื้นบ้าน 
* ร่วมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน์และศาสน
สถาน 
* การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ,การงดดื่มของมึนเมา
ทุกชนิดรับปีใหม่ ฯลฯ 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศโอวาทปาฏิโมกข์ 

* ทำบุญตักบาตร 
* ปฏิบัติธรรม เช่น รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ฟังธรรมเทศนาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 

* จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 
* จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

๑๓-๑๕ เมษายน เทศกาลสงกรานต์ 
-เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทย 

* ทำบุญตักบาตร 
* สรงน้ำพระพุทธรูป 
* สรงน้ำพระสงฆ์ 
* รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 
* แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษด้วย
การทำบุญอุทิศให้ 

* กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น รำวงย้อนยุค 
ดนตรีพื้นบ้าน 
* รณรงค์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ 
* รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ที่เวียนมาตรงกันแต่ต่างปีกันอย่างน่าอัศจรรย์ 
-เป็นวันสำคัญของโลกที่สหประชาชาติรับรอง 

* ทำบุญตักบาตร 
* ปฏิบัติธรรม เช่น รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ฟังธรรมเทศนาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
* เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม 

* จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
* จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาและมี
พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรก 

* ทำบุญตักบาตร 
* ปฏิบัติธรรม เช่น รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ฟังธรรมเทศนาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
* เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม 

* จัดนิทรรศการ 



แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำ
พรรษา ณ วัดแห่งเดียว ตลอด 3 เดือน 
-เป็นระยะเวลาที่เหมาะแก่การศึกษาพระธรรมวินัย 

* ทำบุญตักบาตร 
* ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ 
* ถวายเทียนจำนำพรรษา 
* อธิษฐานจิตงดเว้นการทำสิ่งไม่ดี เช่น งด
เหล้าช่วงเข้าพรรษา 

* จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา 
 

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 
11 

วันออกพรรษา 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำ
พรรษา ครบ 3 เดือนทำพิธีปวารณาหรือการว่ากล่าว
ตักเตือนกันด้วยจิตเมตตา 
 

* ทำบุญตักบาตร 
* ปฏิบัติธรรม เช่น รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ฟังธรรมเทศนาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
 

*ทำพิธีปวารณาระหว่างพระพุทธศาสนิกชน
ด้วยกัน คือ ตักเตือนกันถึงข้อผิดพลาดด้วยใจ
ปรารถนาดี 

แรม ๑ ค่ำเดือน 
๑๑ 

วันเทโวโรหณะ 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
หลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษา 

* ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 
* ปฏิบัติธรรม เช่น รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ฟังธรรมเทศนาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
 

*ร่วมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน์และศาสน
สถาน 

แรม ๑ ค่ำเดือน 
๑๑ ถึงข้ึน ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๒ 

เทศกาลทอดกฐิน 
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำ
พรรษา ครบ 3 เดือน ทำการรับผ้ากฐินที่ทายกทายิ
กานำมาถวาย 

* ทำบุญตักบาตร 
*ทอดกฐิน/จัดงานทอดกฐิน 

* กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น รำวงย้อนยุค 
ดนตรีพื้นบ้าน 

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน 
๑๒ 

วันลอยกระทง 
-เป็นการขอขมาต่อแม่น้ำหรือพระแม่คงคา 
 

*จัดกิจกรรมลอยกระทง *ประกวดกระทง 
*จัดนิทรรศการ 

กิจกรรมที่ทำได้ทุก
โอกาส 

*การทำบุญถวายทาน ตักบาตร การรักษาศีล การเข้า
ร่วมกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น 

*ปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ความตั้งใจ 

 

 
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
ด้านหัตถกรรม: การจักสาน 

งานจักสานไม้ไผ่ เกิดขึ้นโดยการใช้ไม้ไผ่นำมาจัก ผ่า ฉีก ให้เป็นเส้นบาง ๆ แล้วนำมาขัด สาน สอด ไขว้ ขึ้น
โครงเป็นรูปทรง ทำเป็นภาชนะ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ จัดเป็นงานศิลปหัตถกรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีความ
ผูกพันและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน แสดงได้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา บรรพบุรุษ มีการ
สืบทอดกันมาแต่โบราณ ด้วยเป็นทั้งหัตถกรรมที่เป็นของใช้ในในครัวเรือนและชีวิตประจำวัน จนถึงเป็นอาชีพที่เป็น
แหล่งรายได้อีกด้วย 

 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายสาร  วงค์หาญ  
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ63 ปี  
การศึกษา ระดับประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม     ภูมิปัญญา ด้านหัตถกรรม: การจักสานจากไม้ไผ่ 
 

 
 
 
 
 



 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายเทวิน สมภิพงษ์  
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ44 ปี  
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
อาชีพ เกษตรกรรม    ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม: การจักสานจากไม้ไผ่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายวงค์  วงค์เทพ  
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ75 ปี  
การศึกษา ระดับประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม    ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม: การจักสานจากไม้ไผ่ 
 

 
 

 

 



ด้านศิลปกรรม: จิตรกรรม 
ช่างจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงนิยมเขียนด้วยสีฝุ่น เนื่องด้วยภาพจิตรกรรมไทยมีรายละเอียดมากต้องใช้เวลาเขียน

นาน ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น ช่างเขียนต้องมีความรู้ตั ้งแต่การเตรียมพื้นหลัง การจัดวางภาพให้
พอเหมาะกับเนื้อที่แต่ละส่วนด้วยการร่างภาพลงบนกระดาษข่อย แล้วจึงขยายสัดส่วนบนผนังจริง และการผูกเรื่อง
ผูกลายภาพเขียนให้มีความสวยงามตามประเพณีนิยม อุปกรณ์ในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยนั้นช่างเขียนสมัย
โบราณจะประดิษฐ์เองจากธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น พู่กันทำจากขนหูวัว แปรงระบายสีทำจากเปลือกไม้หรือรากไม้ ส่วน
ดินสอร่างภาพทำจากดินสอขาว ดินสอเหลือง และใช้กาวจากยาวไม้มาเป็นส่วนผสมในการปิดทองหรือผสมสีให้ติด
กับพื้นผิวรวมทั้งสีฝุ่นต่างๆ นั้นก็ได้มาจากดิน หิน แร่ พืช และบางส่วนของสัตว์ โดยนำมาบดละเอียดเป็นสีฝุ่น 
ทั้งหมดนี้คือ ภูมิปัญญาของช่างเขียนโบราณที่ยังคงปรากฏผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม 

 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายเพชร  เสนนันต๊ะ 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ51 ปี    ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรมชาดก พุทธประวัติ ฝาผนังวัด โบสก์ วิหาร 
การศึกษา ระดับประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม     ภูมิปัญญา ด้านศิลปกรรม: จิตรกรรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านเกษตรกรรม 

เป็นเกษตรกรที่มีภูมิปัญญา สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นต้นแบบรูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคการเกษตรเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ นำภูมิปัญญาไปเผยแพร่สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์ อย่างยิ่ง
ต่อภาคการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น  

 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายทรงวุฒิ  คำนาน 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ62 ปี     
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
ผลงาน  เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ (สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน)  
อาชีพ เกษตรกรรม      
ภูมิปัญญา ด้านเกษตรกรรม (เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง) 

  

  
 



 
ด้านการแพทย์ไทย : สมนุไพร 
  สมุนไพร  เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอด  และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะเป็น
พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ของมนุษย์  แต่เดิมยาจะทำจากพืช  สัตว์ และแร่ธาตุ 
ต่าง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ  ปัจจุบันเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจะไปหาซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปมา
รับประทานเองหรือไปหาหมอให้ช่วยรักษาแต่อันที่จริงแล้ว อาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรานั้น  สามารถที่จะ
รักษาเองได้  ถ้าเรารู้จักการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคบางชนิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบาง
สถานที่บางแห่งที่เราสามารถหาซื้อยาได้ สมุนไพรก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งในการปรุงยาสมุนไพรนั้น ผู้ปรุงจำเป็นที่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของพืช สัตว์หรือแร่ธาตุที่นำมาใช้ว่ามีรูปร่าง กลิ่น และสีเป็นอย่างไร และ
ต้องรู้จักรสของสิ่งนั้นว่ามีคุณสมบัติเป็นยารสเย็น ร้อน สุขุม หรือฝาด หวาน ขม มัน เค็ม หรือเผ็ดร้อน เพราะว่าแต่
ละรสจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น ยังต้องรู้ว่าจะต้องใช้อะไรประกอบกันเป็นเครื่อง
ยา  รวมทั้งรู้วีการปรุงยาด้วย สำหรับวิธีการปรุงยาสมุนไพรนั้น มีวิธีการปรุงง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อนและสามารถนำมาใช้
รักษาอาการเจ็บป่วยขั้นพ้ืนฐานได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การต้ม การชง การดอง การปั้นเป็นลูกกลอน การตำคั้นเอา
น้ำกิน และการพอก 
 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นางบัวมัน  อุปจักร์ 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ76 ปี     
การศึกษา ประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม      
ภูมิปัญญา ด้านการแพทย์ไทย : สมุนไพร 
 

 
 



 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม : วัฒนธรรมการสู่ขวัญ (หมอสู่ขวัญ) 
  พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นพิธีที ่สําคัญของชาวเหนือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้ เกิดขวัญและ 
กําลังใจ การดําเนินชีวิตของชาวเหนือแทบทุกอย่างจึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่ไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลัง                
ทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข็มแข็ง การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยู่ด้วยความราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น 
และอาจลดปรารถนาให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญนี่เอง การบายศรีสู่
ขวัญ เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวเหนือจัดขึ้นเพ่ือเป็นการรับขวัญ และเรียกขวัญของผู้ที ่จากบา้นไปไกลด้วยเวลาอัน
ยาวนาน หรือผู้ที่หายป่วยไข้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งในทางราชการ และต้อนรับ
อาคันตุกะผู้มาเยือน ซึ่งในภาคเหนือนั้นเมื่อมีการจัดงานอะไรก็ตาม ก็จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควบคู่ไปด้วย 
 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายแสง  อภัยลุน 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ69 ปี     
การศึกษา ประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม      
ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม: หมอสู่ขวัญ 
 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายสังวาล หาดสาร 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ76 ปี     
การศึกษา ประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม      
ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม: หมอสู่ขวัญ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ด้านภาษาและวรรณกรรม 
 
ด้านภาษาล้านนา 
         ภาษาล้านนา หรือคำเมือง เป็นภาษาประจำราชอาณาจักรล้านนามาเป็นระยะเวลานานตามประวัติศาสตร์
ล้านนา มีหลักฐานจารึกอักษรล้านนาเมื่อประมาณ 500 กว่าปีที่ผ่านมา แต่ตามความเป็นจริงสันนิษฐานว่า ภาษา
ล้านนาเป็นภาษาท่ีเกิดขึ้นมานานนับพันปีเลยทีเดียว ภาษาล้านนามีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ในสมัยโบราณการ
บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ จะมีการประดิษฐ์อักษรใช้แตกต่างกัน ภาษาล้านนาเป็นภาษาท่ีมี
สัณฐานกลมป้อม คล้ายอักษรมอญ มีเสียงสระภายในตัว ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในอดีต ภาษาล้านนาเป็นสิ่งแสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ปราชญ์พ้ืนบ้าน และปราชญ์ราชสำนัก สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มีการให้การสนับสนุนการเรียนภาษาล้านนาทั้งฝ่ายอาณาจักร และฝ่ายศาสนจักร สิ่งที่เป็นวิถีชีวิต
พ้ืนบ้าน ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของบ้านเมืองในอดีต กฎหมายต่างๆ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ตำรายาสมุนไพร การรักษาโรค โหราศาสตร์ 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ลงบนใบลาน พับสา ข่อย ศิลาจารึก ฝาผนักภาพโบราณที่ต่าง ๆ วรรณกรรมต่าง ๆ ที่มี
การบันทึกเป็นภาษาล้านนา เช่น จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พงศาวดารโยนก ตำนานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ จักรวาฬทีปนี 
มังคลัตถทีปนี นิราศหริภุญชัย (กะโลงเมิงเป้า) ซึ่งเป็นนิราศอายุเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองไทย ลิลิตพระลอ ปัญญาสชาดก 
นิทานพื้นบ้านที่แต่งโดยปราชญ์พ้ืนบ้าน เป็นชาดกหลาย ๆ เรื่อง เช่น อุสาบารส หงษ์หิน กินรี สุวรรณสาม อมรา
พิศวาส ฯ กฎหมายมังรายศาสตร์ อวหาร 25 กฎหมายเชา่นา ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่มีการใช้อักษรล้านนา
จารึกพระไตรปิฎกในการสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ในปีพุทธศักราช 2020 ณ วัดมหาโพธาราม (วัด
เจ็ดยอด) ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชมหาราช แห่งราชวงศ์มังราย ช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคทองของภาษาและ
วรรณกรรมล้านนาเป็นอย่างมาก หลังจากท่ีทำสังคยานาเสร็จสิ้นลง ได้แจกจ่ายใบลานพระไตรปิฎกเผยแพร่ไปยังที่
ต่าง ๆ เช่น เมืองสิบสองปันนา เมืองหลวงพระบาง และหัวเมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรล้านนา นอกจากนั้นในสมัยต่อ 
ๆ มา มีการเรียนรู้วรรณกรรมกันอย่างแพร่หลาย ตามพ้ืนบ้านล้านนาจะมีศิลปินชาวบ้าน พูดคุย ทักทายกันด้วย
สำเนียงภาษาท่ีมีระเบียบระบบ เช่น ค่าวซอ กาพย์ เจี้ย จ๊อย กะโลง ฯลฯ ภาษาล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อักษร
ธรรม สร้างนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พระสิริมังคลาจารย์ พระโพธิรังษี พระรัตนปัญญาเถระ สามเณรใหญ่ 
แสนเมืองมา ศรีวิชัยโข้ พระยาพรหมโวหาร (กวีเอกแห่งล้านนา) ผู้แต่งค่าวกำจ่มพระยาพรหม ปู่สอนหลาย ย่าสอน
หลาน ฯลฯ ความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาษาล้านนามีความสำคัญใน
บทบาทท่ีหลากหลาย คุณค่าทางภาษา ที่สะท้อนวิถีชีวิตในอดีต เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะเป็นบทเรียนสำหรับ
การดำเนินชีวิตของอนุชนคนรุ่นหลังในปัจจุบัน ดังนี้น เราควรที่จะเรียนรู้ และสืบสานสิ่งที่ดีงามโดยปรับนำมาใช้ให้
เหมาะสม เพ่ือให้มรดกวัฒนธรรมทางภาษาคงอยู่ตราบนานเท่านาน ภาษาล้านนามีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ในสมัย
โบราณการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ จะมีการประดิษฐ์อักษรใช้แตกต่างกัน ภาษาล้านนาเป็น
ภาษาท่ีมีลักษณะกลมป้อม คล้ายอักษรมอญ มีเสียงสระภายในตัว ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในอดีต ภาษาล้านนา
เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ คำว่า ตั๋วเมือง หรือภาษาล้านนา นี้ เปน็
ชื่อเรียกตัวอักษรที่ใช้กันในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ล้านนา) ซึ่งคนในบริเวณนี้เรียกตัวเองว่า คน
เมือง ภาษาพูดก็เรียกว่า คำเมือง และอักษรเขียนก็เรียกว่า ตั๋วเมือง ซึ่งเป็นแบบฉบับของตนเองและได้วิวัฒนาการมา
เป็นร่วม 2,000 ป ี  
          ภาษาล้านนา หมายรวมถึง ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) และภาษาพูด (กำเมือง) นอกจากจะใช้ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือแล้ว ยังมีผู้ใช้ภาษาล้านนาในบางท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย สระบุรี ในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
นครเชียงตุง (เมียนม่าร์) สิบสองปันนา (จีน) และอีกหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้จะมี
สำเนียงพูดผิดเพ้ียนกันไปบ้าง ตัวอักษรแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ภาษาเขียนที่ใช้ในนครเชียงตุง ที่เรียกว่า ตั๋วขึน ทั้งลักษณะของตัวอักษร และอักขรวิธีเหมือนกับ ตั๋วเมือง ที่ใช้ใน



ภาคเหนือของไทย อักษรล้านนา (ตั๋ว เมือง) ถือได้ว่าเป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนา เป็นมรดกอันล้ำค่าทาง
อักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์อันสูงสุดของชาวล้านนา เป็นภูมิปัญญาของนักปราชญ์ชาวล้านนา เป็นอักษรแห่งมนต์ขลัง 
ถือกันมาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์... 
 
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน  นายแสง  อภัยลุน 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
อาย ุ69 ปี     
การศึกษา ประถมศึกษา  
อาชีพ เกษตรกรรม      
ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม: หมอสู่ขวัญ 
เบอร์โทรศัพท์       083-9130351 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


